
Maj 2019 



Gudstjänster firas varje söndag och ofta andra dagar i veckan.  
Gudstjänsten är alltid öppen för alla, oavsett vem du är, var du kommer 
ifrån eller vad du tror på. 

 
ÄLVSBY KYRKA 
 Fredag 3 maj kl. 18.00 
      Sinnesroandakt, Karin Marklund, Mikael Ågren 
 Söndag 5 maj kl. 11.00  
       Gudstjänst  med nattvard,  Stig Strömbergsson.  
       Kyrkokören  medverkar. Kyrkkaffe i Församlingsgården.  
 Söndag 5 maj kl. 18.00 
       Kvällsmusik ”Orgelkonsert med Johannes Bergquist. 
 Onsdag 8 maj kl. 18.30  
       Veckomässa, Mattias Olofsson 
 Söndag 12 maj  kl. 11.00  

Gemensam gudstjänst sammanlyst till EFS Älvsbyn.  
Anna-Karin Thorngren Bergman. 

 Onsdag 15 maj kl. 18.30  
       Veckomässa, Jacob Sernheim 
 Lördag 18 maj kl. 18.00 
       Kvällsmusik "Skimrande toner i maj" 
 Söndag 19 maj kl. 11.00 

Gudstjänst med nattvard, Jacob Sernheim 
 Onsdag 22 maj kl. 18.30 
       Veckomässa, Jacob Sernheim 
 Söndag 26 maj kl. 11.00 
       Gudstjänst med nattvard, A-K Thorngren Bergman  
 Onsdag 29 maj kl. 18.30 
       Veckomässa, Anna-Karin Thorngren Bergman. 
 Torsdag 30 maj kl. 11.00  Kristi himmelsfärds dag 
       Gudstjänst  med nattvard,  Stig Strömbergsson.   
 
VIDSELS KYRKA 
 Tisdag 7 maj kl 19.00 
       Musikcafé ”Psalmer och vårvisor”. Fikaservering. 
 Söndag 12 maj kl. 16.00  
      Gudstjänst med nattvard. Kyrkkaffe. Anna-Karin Thorngren Bergman.   
      Efteråt serveras kyrkkaffe. 
 Söndag 26 maj kl. 16.00 
       Gudstjänst utan nattvard, A-K Thorngren Bergman.  
       Efteråt serveras middag. 

GUDSTJÄNSTER 1-31 maj 



 
ÄLVSBY FÖRSAMLINGS  
KYRKOFULLMÄKTIGE 

 
Kallas till sammanträde i Församlingsgården Mariasalen  

onsdagen den 15 maj 2019 kl 19.15.  
Ärenden enl. till ledamöterna utsänd föredragningslista. 

 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2018 finns att tillgå på  

Församlingsexp. 
 
 

Margareta Offermann 

Ordförande 

PASTORSEXPEDITIONEN ÄLVSBY FÖRSAMLING 
Håller stängt Kristi himmelfärdsdag 30/5 samt 31/5. 



JUNIORER 
Terminsavslutning  

Tisdag 7 maj kl. 17.00-18.30  
Samtal och skapande  

aktiviteter för barn åk 4-6.  
 

Välkomna! 
 

Händer i Vidsels kyrka 

ÖPPEN KYRKA 
Måndagar kl 12-15 

En träffpunkt dit alla är            
välkomna, gammal som ung. 

Fika, umgänge och barnen kan 
pyssla och leka. 

 
Välkomna! 

MINIORER 
Terminsavslutning  

Tisdag 7 maj kl. 15.30-16.30  
Här blandar vi lek och allvar för 

barn i Fsk-åk 3 
 

Välkomna! 
 

STICKCAFÉ 
Onsdag 8 maj kl 12.30 

Öppen verksamhet dit alla är  
välkomna, med eller utan hand-
arbete. Här finns också möjlighet 

för dig som vill lära dej sticka. 
 

Välkomna! 



 

MUSIKCAFÉ i Vidsel 

Vidsels kyrka 7 maj kl. 19.00 
"Psalmer och vårvisor"  

Ing-Marie Lindgren och Mikael Ågren! 
Allsång med våra mest älskade psalmer och vårvisor 

Varmt välkomna! 

FREDAGSMYS i Vistträsks missionshus 
Fredag 24 maj kl 17.30 

 
Tacobuffé och en stund för barnen. 

 
Alla varmt välkomna!  

I samarbete med EFS Vistträsk 



Violen i Vidsel 

Måndagar, jämna veckor kl. 13.00.  
 
Sångstund med Mikael Ågren. 
 

Fluxen 

Torsdagar, jämna veckor kl. 13.30 
 
Sångstund med Mikael Ågren. 

Ugglan 

Tisdagar kl. 10.30 Björkbacken 
Tisdagar kl. 11.15 Svalan. 
 
Sångstund med Karin Marklund 
& Ing-Marie Lindgren. 
 

Sångstunder på institutioner  
Några gånger varje vecka anordnar Älvsby församling träffar med tid 
för andlig sång. Platsen och tiden för träffarna varierar, men mötet är 
alltid öppet för alla som vill avsätta en stund i sångens gemenskap. 

VUXEN & BARN 
Tisdagar kl. 12-15 och torsdagar kl 9-12 i Församlingsgården. 

 



Nu är det snart dags. Den 5 maj byter vi namn till Act Svenska kyrkan. Det 
blir starten på en spännande resa. 

 
Den 5 maj byter Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act 
Svenska kyrkan. Dagen blir startskottet för en långsiktig satsning på att 
göra det internationella arbetet mer känt. En satsning där engagerade runt 
om i landets församlingar är avgörande för att nå framgång. 
 Det nya namnet ska göra det lättare för människor att förstå vilka vi är, 
vad vi gör och vad vi står för. Under de kommande åren behöver vi arbeta 
intensivt för att det viktiga arbete som vi gör ska bli mer känt. Det behövs 
för att öka engagemang, kunskap och insamling, så att vi kan utveckla  
partnerrelationer och tillsammans försvara människors värdighet och      
rättigheter runt om i världen, säger Erik Lysén, chef för det internationella 
arbete som 5 maj får namnet Act Svenska kyrkan 
 
Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan 
mot fattigdom, förtryck och orättvisor samt långsiktigt med att stödja 
kyrkliga ledare.  
 Vår inspiration är en livsbejakande tro, som sätter människors lika värde 
och rättigheter i centrum för allt arbete, säger Erik Lysén.  
 
I slutet av maj kommer Act Svenska kyrkan att synas i form av reklam i tv, 
print och sociala medier. Huvudbudskapet är att vi alla lever under samma 
himmel och har samma rättigheter. Men att verkligheten tyvärr inte alltid 
ser ut så. Därför behövs Act Svenska kyrkan. 
 

Nytt namn. Samma viktiga arbete  



KVÄLLSMUSIK 
Älvsby kyrka 5 maj kl. 18.00 

”Orgelkonsert med Johannes Bergquist” 
Musik av J.S Bach,  Buxtehude, Vivaldi m.fl. 

Alla varmt välkomna! 

KVÄLLSMUSIK 
Älvsby kyrka 18 maj kl. 18.00 

"Skimrande toner i maj" 
Vårkonsert med församlingens körer  

Alla varmt välkomna! 



Fredag 17 maj kl 18.00 i Johannesgården 
En fet fest för dig som går i årskurs 6 och 7 med Jesus i centrum.  

Vi leker, tävlar, äter gott och har andakt.  
Välkomna! 

FETASTE  FESTEN 

Ung kristen i världen 
Ny verksamhet för dig som är ung och intresserad av kristendom 

och   internationella frågor.  

Församlingsgården 23 maj kl. 19.00-21.00  



 
Vi står inför sommaren och plantering på våra anhörigas gravar.  
Vi vill passa på att informera om de regler som gäller inom våra  
begravningsplatser.  
Inom begravningsplatserna råder bilförbud (gäller ej rörelsehinrade).  
Respektera detta är ni snälla! 
 Vi ser gärna att Du plockar bort dina vinterdekorationer och din ljus-
hållare (gravlykta) före den 15 maj, allt för att underlätta sommar-
skötseln för personalen. 
På gravar får lösa levande blommor, kransar av levande växter och   
dylikt nedläggas. Plantering får ske av ettåriga växter eller lågväxande 
fleråriga växter. All plantering skall hållas i vårdat skick.  
All plantering ska ske inom anlagd planteringsyta. Krukor, urnor eller 
likande får inte placeras utanför planteringsytan.  
 
Önskar du beställa vårdåtagande i någon form kommande sommar kan 
du göra detta på telefon 0929-149 26 eller 0929-149 03. 
Du kan beställa blomstersmyckning, vård, vattning gravljuständning 
mm. Beställning av blomstersmyckning kan du göra fram till den 20 
maj, alla andra tjänster kan beställas efter detta datum. 
 
SKOGSKYRKOGÅRDEN 
Vi vill uppmärksamma gravrättsinnehavare på skogskyrkogården att du 
kan plantera typiska  
skogsblommor såsom ljung, liljekonvalj, lingonris m.m. Snittblommor får 
placeras ut och tas bort när dessa vissnat. 
 
 
NÄR EN ANHÖRIG AVLIDIT – OM GRAV OCH KYRKOGÅRD 
Om ni har frågor gällande begravning eller kyrkogård, hör gärna av er 
till Kyrkogårdsexpeditionen på telefonnummer 0929-149 26 eller 
0929-149 03. 

Information från 

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN 



Vårdåtagande - service och tjänster 

En kyrkogård är en plats där det för många ges tillfälle till eftertanke. Där-
för är det viktigt att platsen är välskött. 

Ansvaret för kyrkogårdens skötsel delas mellan kyrkogårdsförvaltningen 
och gravrättsinnehavarna. Förvaltningen sköter om de allmänna ytorna 
och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i ordnat skick. 

Vill du köpa skötsel av graven, plantering och utsmyckning?  

Blomstersmyckning eller enbart vård kan beställas för tre år. I blomster-
smyckningen ingår gödsling, iordningsställande av blomsterkulle, ogräs-
rensning och borttagande av blommor vid säsongens slut samt vattning. 

Beställningen ska vara inne hos oss på församlingsexpeditionen senast den 
19 maj 2019. 

Val av vårdåtagande    3 år  
Blomstersmyckning        

Alternativ ett: 4 tagetes, 1 miniros, 6 lobelia   3 000 kr  
Alternativ två: 2 nejlikor, 6 tagetes, 10 silverek  3150 kr 
Alternativ tre: 2 dahlia, 2 nejlikor, 7 lobelia   3000 kr 

Vård och vattning      2 100 kr 

ogräsrensning, enklare justering av gravsten och blombänk 

Vattning       900 kr  

fr.o.m. 1 juni till säsongsslut. Viss skillnad kan  
dock förekomma från år till år beroende på väder. 

Gravljuständning      180 kr  

Allhelgona 3-dygnsljus 



Jourhavande präst 
 
Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan 
göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar    
mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller 
chatt.  

 

RING  
Jourhavande präst tar emot samtal 
alla dagar 21-06. 
Ring 112 och fråga efter jourhavande 
präst. 

SKRIV DIGITALT BREV  
Du kan skicka ett digitalt brev till 
Jourhavande präst när du vill.  
Brevlådan är alltid öppen. 

CHATTA  
Genom vår chatt når du Jour-
havande präst söndag till torsdag 
20-24. 

OM JOURHAVANDE PRÄST 
Jourhavande präst finns över hela  
landet. I jouren arbetar både kvinnor 
och män i alla åldrar anställda av 
Svenska kyrkan. 



 

VILL DU STÖTTA VÅR VERKSAMHET?  
Svenska kyrkan Älvsby församling har flera öppna 
verksamheter där både barn och vuxna får upp-
leva glädje och gemenskap.  
Vi arrangerar också mötesplatser för äldre samt 
bidrar med ett rikt musikliv.  
Vill du stödja vår verksamhet tar vi tacksamt emot 
en gåva!  
Välj betalsätt och glöm inte märka din inbetalning 
med den verksamhet du vill stötta.  
 

Bankgiro: 5646-0595  
Swish: 123 170 97 57  

 
Välkommen på Friluftsgudstjänst! 
Gudstjänsten startar kl. 08.00 på Lill-Pålsbergets topp.  
Vandringen upp tar cirka 20-35 minuter.  
På berget finns grillplats. Medtag gärna sittunderlag och fikakorg.  
 
Lill-Pålsberget är en av topparna i Top of Älvsbyn 2019.  

GÖKOTTA PÅ LILL-PÅLSBERGET 
Kristi himmelfärdsdag 30 maj 



MÅNGKULTURELL MÖTESPLATS 

Måndagar kl. 18.00. i Församlingsgården 

Vi träffas, pratar och lär av varandra 
Fika varje gång.  

 
Alla välkomna!  

DIAKONIEXPEDITION 
 

Varje torsdag mellan klockan 10.00-11.30 finns diakon tillgänglig i För-

samlingsgården. Inom diakonin i församlingen finns vi till för dig  

genom: Enskilda samtal, - Krissamtal, - Anhörigstöd, - Samtalscirklar, 
- Hembesök, - Förbön, - Stöd vid livets slut, - Stöd i kontakter med 

myndigheter etc., - Mötesplatser, - Sinnesrogudstjänster. 



BIBELSTUDIUM 
 

Terminsavslutning tisdag 7 maj 
 kl. 18.30 i Församlingsgården  

 
Tillsammans i grupp fördjupar vi 

oss i skriften.  
Inga större förkunskaper krävs. 

 
Alla varmt välkomna! 

MINIONERNA 

Terminsavslutning 

måndag 6 maj kl. 13.30-15.30  
i Johannesgården 

 

KU - Kyrkans Unga 
 

Terminsavslutning 8 maj 
Startar med mässa i Älvsby kyrka 

Kl. 18.30  
Därefter träff i                        

Församlingsgården.                 
Välkomna! 

 

KYRKAN—Kostnadsfri app för barn 
 
Kyrkan är Svenska kyrkans app för 
barn i förskoleåldern. I den kan du 
besöka en kyrka för att bland an-
nat spela på orgeln, hälla vatten i 
dopfunten och måla ett kyrkföns-
ter. I appen finns också tre korta 
filmer.  



 
MEDARBETARE 
 
KYRKOHERDE  0929-149 07 
Anna-Karin Thorngren Bergman  
    
PRÄSTER 
Jacob Sernheim   0929-149 06 
Mattias Olofsson  0929-149 10 
 
 
DIAKONI 
Karin Marklund   0929-149 21 
Mikael Ågren   0929-149 08 
 
KYRKOMUSIKER 
Ing-Marie Lindgren  0929-149 11 
Kerstin Hansson   0929-149 22 
Johannes Bergquist  0929-149 00 
 
PEDAGOGER 
Helena Olofsson  0929-149 25 
Anna Pittja Granlund 0929-149 28 
 
UNGDOMSLEDARE 
Anna Åberg  0929-149 12 
 
VAKTMÄSTARE 
Per-Erik Sundkvist  0929-149 03 
Nils Larsson  0929-149 23 
Lars Lundberg  0929-149 09 
Ove Stenberg  0929-149 00 
Carina Lundberg  0929-149 27 
Christina Nilsson  0929-149 24 
 
KAMRER 
Rolf Bergkvist  0929-149 04 
 
INFORMATÖR 
Sara Bohlin  0929-149 01 
 
KYRKOGÅRDSADMINISTRATION 
Marianne Kortesoja  0929-149 26 

Följ oss i sociala medier! 
Sök på Älvsby församling så  
hittar du oss. 

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Tingshusgatan 1, 942 33 Älvsbyn 
Tel 0929-149 00  
Öppet helgfri vardag 
Mån, tors, fred kl. 10.00-12.00  
Tis kl. 13.00-15.00 
E-post:  
alvsby.forsamling@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/alvsby 

KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN 
Kyrkogårdsgatan 1, 942 33 Älvsbyn 
Tel 0929-149 26 
Öppet helgfri vardag 
Mån, tors, fred kl. 10.00-12.00  
Tis kl. 13.00-15.00 


